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הנדון :סקירה על תוניסיה

בשיחרתינו עם זבריע בועדות השליחים רהברער של התנועות השובות,
עמדבר על כך פהידיעות,על המתרחם בתרגיסיה שבידיהם מצורמצמות רבלתי מספיקות
לתיכבון הפברדה השרמפת של גיוס ושיגור טליחלם,וכן למעקב אחר פעולותיהן של
התגרעות במקום.

כדי לתקן ליקוי זה ליקטבר מספר סקירות שבתקבלו בחדשים האחרובים על
המצב בתרביסיה בבלל ועל היהדוה ופנועות הבוער בפרט ,לקט זה אבר מביאים
לידיעתם הבלעדית של ההברים הממופעבים בהכתב צה ,תוך מבמה פבמשיך בעתיד
להפברת אליִהּם סקירות דומרת כאשר תתקבלבה.
בדעהבור בם להרהיב את הסקירדת לשאר ארצרת  3917אפריקה 9831

“ap? nous

הפרות באשר לצורה רלתוכן הדבר"ם הבהב"ם בסקירה הרצ"ב,תוך הדבשת ברשא זה אר אחר ,שיש
לדעה ההברים להרחיב עליר את הכתיבה או לאמצמה.

אברהט ברזילה--
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הרושם  79992לבבי הוגיסיה כיום הוא ,שהמאמצים מכווגים להפיכתה

לארץ ערבית לחלושין ,דבר המורגש ביותר לאחר מאורעות ביזרטה ,ביהוד מאחר
 9581371071האירופאיה עזבה ,או בתהליך עזיבה .האפשרויות הכלכליות הולכות
רקסברת כתהורצאה מחהרקלם הדש"ם המגבילים אה אפשרויות הרוות במקצרעות הסרבים.
בפברואר  26צריך להכבס לתוקפו חדוק התכבון הכלכל" ,לפין יוחלט איזה מפפלים

חיוביים למדינה ראיזה  08730היוביים ,האהררנים אר שייסגרו או שייבלעו בתוך
מפעלים בדולים .בשטח המטהר" יצא לפבי מספר ימיכ הוק ,המחייב כל סוחר שמייבא
סחורה מרכפתית ,להכביס לבבק הלאומי 90310 74122 041>7 20310 99211 5913089

של ההזמנבה ,שתוחזר רק לאחר טהסהורה  5021בשוק המקומי ,ראף 1102« 137% AT
ברור שמרבית הסרחרים איבם י*כולים לעטרוד בתבאים אלה.
.2

כמובן שלההפתחרה זו בשטח הכלכלי והמסחרי יש השלכה רבה על כצבם של

יהודי המקום ולהלן כטה דוגמאות:
א ,לאחר מאורפות ביזרטה ,דלאחר שהקהילה היהודית בדרשה לשלם 000.002
דיברים למאמץ המלחמהי ,רעשתה  ¿780היתה ערד "התרמה" ע"" 2179 0230

רמה של הבִיאו-דסטור אשר עברו בכל ההבנויות היהודיות וגבר סכומים
עבקיים.
בשוק הצררפיה

הלהרודים (הלחיד"ם בתוגיסלה) בתגלתה  7801131חברההחל

 nosקילו זהב מלדב .השלטונות עצרו כטה צורפים רלאהר מכן פתרר את הבעיה
בצורה הפגבתלת ע"* "התרמה" בוספע של כל השרק ,בספוט חל  000.001דיבר

(שהם כ 000.052-דולר).
פכסיו עלתה על הפרק בעיה חברוה ההובלה היהודיות , ,אפר בזפן האחרו 1
a

מכביטים חפציט

וארגזים הגאייכים ליהרדיט שעוזבים את תרביסיה,

לתוך ליפטים של צרפתים,

.3

70701311 31792 79113

גם בעבין אשרות חלה התפתחות  -הממשלה התוגיסאית בקשה הדדיות בעבין

האפרות מכל המדינוה שבגתיביהן יכלו להכנס לתוביסיה ללא אחרה עד עתה .הם בעבר

ע"י מדיבות בבלוקס וברמביה ,ואילו בתיגי כל יתר המדינרת (פרט לארה"ב)
צקוקים לאשרת כניסה לתוביסיה.
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סודי שאהמ
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ברהוב

היהרדי ברור לכל אחד שאין כל עתיד בתוגיס"ה והסיחה היומית

המתנהלת היא בדרך כלל על הברשא  -מתי ברסעיט ,לאן בוסעיש רכיצד מוצלאים
את הכסף.

כידוע

יכו
ל אדט העוזב את  813021להוציא דיבר אחד בלבד,

אשר

 40אותר איגו יכ
דל להחליף בצרפת או בא"מליה ,אלא בשרק השחור ובשער בפוך למדי.

לארקטרבר
תנרצרת
ב

בחודש
אפרלל  0691יצא  12 295137071שכרבה "חרק הארגונים והמרסדוה",

אשר
חייב את כל הארגוגים לםיבניהם הקיימיםס בתרבלסיה,

להגיש למשרד הפ3לם את

תקבון
הארגון .תקגון זה צריך חיה לכלול את שם הבקלא ,הגזבר רהמזכיר ,חברי
הוצד
ט
א
ב
>w
כ
א
ל
ה
,
מ
טרות הארגון ,כפיתפותו ,הסבר מפורם של פעולתו ,רכו'.
הארגובים חרייבר להגיש את התקגון שלהם עד * 02וב*  ,06ובהתאם לחרק זה רשאים

? unnבפפילרפם רק 09291 978941370

אישדר בכתב.

ההרק גם קבע שארבעה הדשל

שתי
קה מצד הפלסוגרת ,לאחר הבשת התקגון  -דהייבו ב  - 06.01.13 -פירדשם סירוב
להסשך
הפעילות ,רכל ארגון כב"ל ח"יב להפס"ק את פעילותו ולהתחסל,
2.

בארתה תקופה
היר בתרביסיה חמש תבועות ברפר הלרציות = הבובים,

השמור הצעפיר ,בבי-עקיבא ודרור,

תנועת צופים יהודים לא חלוצית

הברפר

הציוני,

רארגון סטודבטלם

יהודים .כל התגועות הג"ל הגישו
בסוף ירבי  06את התקכָּרן שלהם תתת השמוה הבאים:
Tunisie
הבוביס
Jeunesse 1828014%8 8
השרמר הצפיר

Eclaireure Juifs de Tunisie

דרור

Les Jeunes Amis

בבי-עקל"בא

Culture de Travail
Jeunesse et Travail

73133 739839

כאשר בשאלר

מדוע

191
 9777132 "93בת/דביסיה מחולק לכל כך הרבה ארגרבים,

השיבר

כולם שלמעמחה כל הארגוביט שייכים לארגון אהד גדול שבקרא-:

Fédération de Jeunesse Juive de Tunisie

והחלוקה של הארגון
הב"ל לארגונ  ¿0030כספורט לעיל ,נובעת אך ורק מבפיות דת
והבדלים סרצלאלייט,.לתוך הפדרציה הזו

הצסרף גם ארכרן הססרדבמיט היהודים,

אשר גמ הוא הביש תקגון בגפרד , Yeהרגי
ש פְצמךר יותר בפוח בתוך המסגרת הכללית של

הפדרצדה.

כתהוצאה מכך בתבקטה גם הפדרציה להגיש חקגון

מופ"עים שמוה של בציג"

הארגוגים השרבים,

ועשתה זאת,

ובתקגון זה

ומצריין שהפדרציה מורכבה מהארגוגנים

«1290 07071907

Yes

תנבועת הצופים הלא חלוצית הגישה תקנון בפרד מבלי להצטרף לפדרציה ,בכיסרי

Dun

.

. Eclaireurs Unionistes Juifs

בראש תבועה זו עמד יהרדי באה,

ציוני רתיק ,גיל כוהן סלאל ,המוכר לשלפוגות הלטב על היותו שיוני ,ולכן 71032
שתנועות הגוער  9001130970 21897411לא היו כל כך מעוניבים שבם תבורעת הצופים
תצטרף לפדרציה ,על מבת שלא לשרוף אותט .במשך כל התקופה בתבקש כוהן סלאל >7%2
גורמיט שובים  -קהילה ,שלטוגרת ,להתפמר מהבהלת ארגון הצרפים ולצרף את הארגון לארגון
הצופים המוסלמים .הב"ל דחה בכל תוקף את ההצעות הב"ל והמשיך בסרץ לבהל אה פעולות תבועת

הצרפים היהודית שכללה  3062ילד,
3.

A

המועד של  06.01.13עבר רהשלטובות לא אשרו

¿97911718 73192 531115

את התקבון לאף אחד מארבובי

 ?72 170902ההרק כולם צריכים היו להפסלק את פעילותם.

הרחלט שכל התנועות תמשכבה לפעול באותה צורה ,כל דמן שהשלטובוה לא
בכל תברעה חלוצית היו כ 06-בגי

בדער,

והפעילות קויימה אך ררק בעיר הבירה ,זאת

בגלל המספר המועם של היהודים הגרים בערי

.4

יפערבו.

הסדה רחוסר האפשררת לפעול במקרמות קסבים.

לאחר האיררעים של ביזרסה בוצרה בהלה בקרב האוכלוסיה היהודית ,הרבה עזבו

את תוביסיה ועוד כ 000.01-מתכובביט לעזוב משך השבה .תברעות הברער צמצמר את

פעולותיהם רלאחר התיעצרת הוחלט לההזיק 3722 0330101 7997771 90710 501971320 %5
ורק לילדים בגיל  11892 5214770 713 90 .2%191 39793רק להמשיך לההזיק את הקשר,
ראלה ששל"יכים למסגרת ,ימשיכו בפעילותם שם .תברעת בבל-עקיבא כמעם רואיבה קיימת
יותר וביתר ארבעת התבועות  308977 30-Dבב" גועך בכל תבדעה09270 >01 20970 30871 .
בלבד  -דב פודר של השומר הצעיר ודב לוקס של הדרור 9177790 %7 ,היתה מוגבלת

מסיבות בטהון.
.5

בסוף ספטמבר  ,16הרזמן הבשיא של ארבון הצרפים היהרדים למרשל ,התקבון הרהזר

לו בצירוף מכתב בערביה ,שבו הודיפעו לו שעליו להפסיק כל פעילות093720 7070 .
לאהר מכן בציג הבובים הוזסןך וגם הוא ק"בל מכתב כב"ל .ב 16.01.01-קרה ארתר הדבר

 naלתהגבועה דרור ובמשך הזמן גם ללתר .
.6

התקיים דיון עס סחלקה הבוער והחלרץ של הסוכבָות שבור הרעלתה כדאיות שללחתם

של  5-6שללח" תברעות בוער אשר יהיו חייבים לעבוד בתבאי כמחתרת .כיום ביכרת
פסיכוזה של עזיבה בקרב היהודים מחד ויכולת פעילותן של התנועורת היא רק בעיר הבירה
מאידך .על כן בראית שליחת מספר כזה של שליחיק לפעילות מחתרתית באיזור מצומצם
בקשה ביותר.
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תגובות פסיסיות מצרפת מעודדות צליה-:

ידיעות פסימלות המגיעות  90137071ממשפחות יהודיות שהשתקעו לאהרובה בצרפת,
מעודדות ? 11770תורבסאים רבים לעלרת לישראל.

.2

היצ"אה מתעכבה בגלל הגבלות בהוצאת הון-:

רבים מיהוד"

תוביסיה היו

ררצים לעלות.

האפשרות להשיג דרכובים קייסה עדיין.

המכשול העיקרי לאי-היציאה היבר האיסוד להרצאת הון ורכרש .אדם היוצא מתוביסיה רשאי
לקחת עמר רק דיבר אחד )3132(¿ 1NF
3.

רכוס היהודים שעזבו  -הקפאה-:

בת"הם ורכורשט 11290 02710? PU

179x051 510723107 1100 1947

את רכושם 25132021

בידי אופרסרופסלם הרשבע עלדהם הותם המשטרה.
.4

פורק אחוד הספרדבטלם היהודלים-:

בראסית הודש יבראר ברדע )> אהרד הסטרדבטלם ה"הרדלים בפרביס"ה פורק לפי צר טגבוה.
לתכן שהסטרדבטלם הלהודיים יקימר מחדט את ארברבט בהדרכת הקהילה היהודלת.

